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:دهچكي
 در واقع با صدور حكم ورشكستگي،صدور حكم ورشكستگي منجر به توقف تاجر مي گردد
و از تصرف در امور مالي منع مي گردد در.تاجر محجور در قانون تجارت احكام مختلف

و برخي از  خصوص معامالت تاجر ورشكسته آمده است كه بعضا با سوء ظني بودن حجر وي

ي.ض داردمواد قانون مدني تعار را.ت.ق423ماده در سه مورد معامالت تاجر بعد از توقف

و مباني حقوق مدني كه بر اساس آن مي توان معامالت،باطل اعالم مي كند  اين حكم با اصول

از. هماهنگي ندارد،ذاتا ضرري را كه نفوذ آنها منوط به اجازه طلبكاران است غير نافذ دانست

و خالف قاعده بودن حكم اين ماده بايد از تفسيرسوي ديگر با توجه به استث و نايي موسع

 آخرين گام براي رفع.ور حكم ورشكستگي اجتناب شودتسري آن به معامالت پس از صد

حجر تاجر ورشكسته اعاده اعتبار مي باشد ولي در خصوص اعاده اعتبار اشخاص حقوقي
و نيز عموم لفظتشكيك شده است ليكن با توجه به بقاي شخصيت حقوقي تا   اتمام تصفيه

دا» هر تاجر ورشكسته« .ردمي توان به اعاده اعتبار اشخاص حقوقي نيز حكم

: اژگان كليديو
ي اعتبار،ورشكسته، تاجر، حجر،اهليت . اعاده
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 مقدمه
به، اهليت ورشكسته مورد تشكيك قرار مي گيرد،با صدور حكم ورشكستگي  اما با توجه

و،آنكه با اثبات اهليت استيفاي بدوي و اعمال حقوق مالي غير اصل بر توانايي هاي حقوقي

و در حدود جعل حكمت حجر اصطالحاً حجر،مالي است به قدر متيقّن ايشان را بايد

.موضوعه مضيق كرد

 بنابر نظر اغلب اساتيد حقوق مدني معسر محجور نيست ليكن ورشكسته را محجور

و براي دانسته ان و به منظور حفظ حقوق ديان د ولي حجر ورشكسته را از نوع حجر سوءظنّي

و در صورت تقسيم اموال و تصرف مديون در اموال مي دانند  موضوع،جلوگيري از دخل

مي يابد مي باشد. حجر پايان و صرفاً ممنوع المداخله در اموال حجر ورشكسته خاص بوده

مي تواند وكالتتجارت قانون420و 418مستفاد از مواد ضمن آنكه  منعقد نمايد مضاربه،وي

به عنوان وارد ثالث در دعاوي شركت نمايددهد طالقو همسر خود را .و يا حتّي

ي اين حجر تأمين كه هدف عمده اگر تاجر ورشكسته را محجور دانسته، از آن جايي

ي  ذ حمل شود مغايرتي با حجر قانون تجارت به عدم نفو418حقوق ديان است چنانچه ماده

.سوءظنّي نخواهد داشت

به اشكاالت وارده بر ي با عنايت و عدم انطباق حكم بطالن 423حكم ماده  قانون تجارت

ي 424معامالت ضرري مندرج در آن ماده با حكم قابل فسخ بودن معامالت مندرج در ماده

و حكم عدم نفوذ در مواد  قانون مدني از سوي سابق218و65قانون تجارت از يك سو

م،ديگر مي كند حكم ي زبو منطق حقوقي ايجاب  قانون تجارت را يك استثناء423ر در ماده

و تسري آن به معامالت تاجر ورشكسته پس از صدور و از تفسير موسع و خالف قاعده تلقّي

.حكم ورشكستگي اجتناب شود

آنحفظ حقوق ديان با عدم نفوذ معامالت تاجر ورشكسته به،و سپس نفوذ  موكول

ي مدير تصفيه را همراه و يا اجازه چه بسا اگر اذن و تصميم طلبكاران را امري سازگار دانسته

ليكن اعمال حقوقي تاجر ورشكسته. داشته باشد دليلي براي عدم صحت آن نخواهيم داشت

غ مي تواند به زيان غرماء باشد حتّي با اذن طلبكاران يا مدير تصفيه كهكه ير نافذ تلقّي شود

و فقه اماميه نيز تطابق دارد . اين امر با روح قانون مدني

ي حكم مندرج در به 423ماده به اثر حكم ورشكستگي نسبت  قانون تجارت راجع

و قبل از صدور حكم ورشكستگي  مبني بر بطالن معامالت،معامالت بعد از تاريخ توقف

 اصول ومباني حقوق مدني كه براساس آن مي توان ضرري تاجر ورشكسته در دوران توقف با

به اجازه كه نفوذ آنها منوط  غيرنافذ دانست،ي طلبكاران استمعامالت ذاتاً ضرري را

و،هماهنگي ندارد .مباني حقوق مدني هماهنگ شود ضروري است حكم اين ماده با اصول
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بخصوصدر و عمل ورشكسته آن ورشكستگي با انعقاد قرارداد ارفاقي  حتّي اگر،ه

به،كسته مليء شودورش و، مطالبات خودماندهباقي غرماء نسبت  حق تعرّض به وي را ندارند

در،در صورت عدم انعقاد قرارداد ارفاقي. مطالبات ديان هم چنان الوصول خواهد ماند

مي نمايند  داده به ايشان سند عدم كفايت،مواردي كه ديان درصدي از مطالبات خود را وصول

ي اين اسناد و غرماي دارنده ي طلب، به محض مالئت مديون،خواهد شد مي توانند مطالبه

و از دادگاه با اثبات مالئت ورشكسته ي طلب خود را درخواست نمايند،نمايند بنابر. باقيمانده

ي حجر ورشكسته ي اعتبار نيز، در ورشكستگي عالوه بر رفع حجر،نظريه  سيستم اعاده

د و با درخواست ورشكستهوجود ي اعتبار، اعم از حقيقي يا حقوقي حسب مورد،ارد اعاده

.مي شود

 ثار صدور حكم حجرآ-مبحث اول
به، اهليت ورشكسته مورد تشكيك قرار مي گيرد،با صدور حكم ورشكستگي  اما با توجه

حق،آنكه با اثبات اهليت استيفاي بدوي و اعمال و اصل بر توانايي هاي حقوقي غيروق مالي

و در حدود جعل حكمت حجر موضوعه،مالي است به قدر متيقّن  اصطالحاً حجرايشان را بايد

.مضيق كرد

 اهليت-بند يك
حق” و اجراي به معناي عام عبارت است از صالحيت شخص براي دارا شدن در. اهليت

تو،اين معني اهليت كافي مورد نظر است يا اما گاهي از اين كلمه فقط انايي دارا شدن حق

به معناي خاص است و اين اهليت مي كنند و(“اجراي آن را اراده .)152, 1376,...صفايي

به شرط تولّد و استهالل اوليه ثابت است،اهليت تمتّع براي انسان از مراحل جنيني  حيات

مي شود،ولي اهليت استيفاء با عقل و رشد احراز  شخص دارايكه با اثبات آن كماكان، بلوغ

و غير مالي خود است اما در برخي موارد به داليلي از قبيل اهليت تصرف در حقوق مالي

و مي شود... جنون به تبع آن اهليت استيفاء از او سلب يا در مواردي،حجر بر او عارض و

به حدود خاص محدود مي شود،چون سفه از. اهليت او اكنون بايد ديد حجر ورشكسته آيا

ح ي حجر سفيه در برخي ابعاد است،جر مجنوننوع چه مورد. يا به مثابه مي رسدآن به نظر

مي باشد چرا كه در اين حالت شخص از برخي از تصرفات منع مي نظر است حجر خاص

 جر ورشكسته از نوع حجر حمايتي يا سوء ظنّي است؟ح.شود

مي شودازكه به منظور حمايت از محجورين جعل شده است حمايتي حجر قانون ناشي

برو و و مقررات آن با نظم عمومي مرتبط است و قواعد مي باشد  نقص يا فقدان اراده مبتني
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 اما مبناي حجر. عدم نفوذ است در برخي ديگرو،برخي موارد بطالن ضمانت اجراي آن در

از،سوءظنّي ح. خصوصاً از طلبكاران است،جامعه حمايت قوق لذا تاجر ورشكسته براي حفظ

و ديان از در هرگونه دخل و تصرف  بدون آنكه فاقد اهليت،حقوق مالي خود منع شده اموال

و،انجام وكالت .باشد... نكاح

درو كه به وي مي رود از دخالت و سوءظنّي به دليل رعايت حقوق طلبكاران رشكسته

مي شود و اموال خود منع و عدم نفوذ تصرفات،امور مالي در،تاجر ورشكسته اما بررسي نفوذ

مي يابد،قانون تجارت و حتّي تا يك سال پس از فوت تسري . به قبل از دوران توقف

و،ع تصرف ورشكسته امري استثنايي استمن و متقن ارائه كرد بايد براي آن دليل خاص 

ي به استثناهايي و براي منع ايشان و از تسري آن اجتناب كرد قيني صرفاً به همان قيود مقيد بود

.مي باشد اره تاجر ورشكسته در مظان اتّهاهمو.دكرو قطعي تمسك 

 اهليت تصرف قبل از صدور حكم-الف
و معتبر است به طور ،نابراينب. كلّي معامالت تاجر ورشكسته، قبل از تاريخ توقف صحيح

كه تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف انجام داده است اصل صحت در مورد معامالتي

.استآمده قانون تجارت استثناهايي426و 424،425است، اما در مواد آنه

،گرفتهي اقدامات او كه در دوران توقف صورتتمامقبل از صدور حكم براي ورشكسته،

ي كه در ماده به همين دليل است و  قانون تجارت تعيين تاريخ 416زير سؤال خواهد بود

ا و معامالت تاجر در .ين دوران تا صدور حكم قابل فسخ خواهد بودتوقف اهميت دارد

شدحولمباحث به شرح آتي تبيين خواهد . اين موضوع، ذيل وضعيت تصرفات دوران توقف

 وضعيت تصرفات دوران توقف-ب
اگر تاريخ صدور حكم ورشكستگي مبناي بطالن معامالت تاجر قرار گيرد، اعمالي كه تاجر

ي مي دهد از  ممكن است براي، اما از سوي ديگر،ك سو بايد نافذ تلقّي شودتا آن هنگام انجام

ي الضرر ي تاجر بر اموال محدود،ايشان ضرري باشد؛ لذا وفق قاعده ي مالكانه  سلطه

ي قانون. خواهد شد  قانون تجارت معامالت ورشكسته را در دوران توقف 423گذار در ماده

وبه طور، هبه،كه مشتمل بر صلح محاباتي ي هر قرض،انتقال بال عوض كلّي هر نقل تأديه

كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد  و هر معامله اي اعم از حال يا مؤجل

و بال اثر دانسته است به ضرر طلبكاران باشد، باطل .1و

ي.1 و بال اثر خواهد بود: قانون تجارت423 ماده :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذيل را بنمايد باطل

و-1 و به طور كلّي هر نقل ب هر صلح محاباتي يا هبه ؛ال عوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشدانتقال
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د، عدم تعيين سير قهقرائي در تعيين تاريخ توقف مورد انتقاد است كه ادگاه مي تواند چرا

و حتي سال ها قبل از صدور حكم معين نمايد .تاريخ توقف محكوم عليه را ماه ها

 دعوي، چه بنابر نظر يكي از اساتيد حقوق تجارت، برخي نويسندگان بنام فرانسوياگر

به قصد فرار از دين ارزيابي ي معامله دهكرابطال عمليات دوران توقف را دعوي تقويت شده

به معامله با قصد متقلّبانه به زيان بستانكاران دانسته اندو يا آن  همان طور،را دست كم نزديك

كه خواهيم ديد، به نظر عده اي ديگر، دعوي ابطال معامالت قبل از حكم ورشكستگي ديگر

به قصد فرار از دين باشد  ي تساويو نمي تواند معامله منشأ قواعد اين دوران را بايد قاعده

.)292-291, 1376,ريصق(دانست

ي،معموالً مديون از طريق انجام معامله ي عمومي ديون را از بين مي برد يا با تأديه  وثيقه

مي شود؛ لذا مقنّن به طلبكاران، باعث تقليل سهم غرمايي ديان به نحو گزينشي ديون خود

ا در صل را تحت الشّعاع حقوق تجارت با توجه به اصل تساوي ديان، هر اقدامي را كه اين

و بال اثر تلقّي نموده است،قرار دهد . باطل

و و الزم به ذكر است كه در قوانين داخلي بين علم حسن نيت يا سوءنيت منتقل اليه جهل

ي(تفاوت است ي اجراي محكوميت هاي مالي4ماده از) قانون نحوه يكي ؛ اما بنابر نظر

ي ي 304اساتيد حقوق تجارت مستنداً به ماده مي توان آن را معامله  قانون مدني، به سهولت

و تابع احكام مربوط قرار داد .)297، 1376،صقري(فضولي دانست

ي،بايد توجه داشت كه تا424 مطابق ماده  قانون تجارت بايد شرايط ذيل تحصيل شود

:امكان فسخ معامالت دوران توقف فراهم شود

به طلب-1 ؛ قصد فرار از دين يا اضرار  كاران

ي بيش از يك چهارم قيمت زمان عقد؛-2 به اندازه  ضرر

. از تاريخ وقوع معامله تا تقديم دادخواست بيش از دو سال نگذشته باشد-3

ي فسخ استفاده كرده لذا برخي آثار عقد تا هنگام تجارت قانون425ماده در ، مقنّن از واژه

به. گذشته نخواهد داشت فسخ هم چنان جاري خواهند بود فسخ تأثيري در اما اگر مال

و غيرقابل برگشت خواهد بود و انتقاالت صحيح ولي انتقال. ديگري منتقل شده باشد، اين نقل

به التفاوت قيمت آن را پرداخت نمايد .دهنده بايد ما

به زيان كه به توقف خود عالم باشد بايد از تمامي معامالتي كه از تاريخ توقف، تاجري

. ان است خودداري كندبستانكار

ي ي باال ماده مي دارد557عالوه بر ماده : قانون تجارت نيز مقرر

ي هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد-2 ؛ تأديه

و به ضرر طلبكاران تمام شود-3 . هر معامله اي كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد
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ي قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس، تمام”

به بطالن است يا. حتّي خود تاجر ورشكسته محكوم كه وجوه طرف قرارداد مجبور است

ق به موجب كه ذي،رارداد باطل شدهاموالي را به اشخاص  حق مسترد دريافت كرده است

.“دارد

كه در وضع مالي كه تاريخ توقف تاجر، زماني است قبل از تشريح مواد باال بايد يادآور شد

به انجام تمامي تعهدات خود نيست و او ديگر قادر مي شود تعيين تاريخ. تاجر اختالف پيدا

د ي و اگر تاريخ توقف در حكم ورشكستگي ذكر نشده باشدتوقف بر عهده  برابر،ادگاه است

ي شد416ماده اما عمالً تاريخ. قانون تجارت تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب خواهد

،توقف تاجر همواره قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي است؛ زيرا تا عدم حصول توقف

حكم نمي توان دادخواست و صدور حكم ورشكستگي صدور به دادگاه تقديم كرد  را

.ورشكستگي هر قدر هم سريع انجام گيرد باز مدتي وقت الزم خواهد داشت

به مفاد حكم ورشكستگي،از اين رو كه نسبت به هر ذينفعي حق داده است  قانون تجارت

و تغيير تاريخ توقف تاجر را تقاضا نمايد ط،بنابراين. اعتراض كند ول جريان تاريخ توقف در

.امور تصفيه، ممكن است چندين مرتبه تغييركند

كه اعالن حكم ورشكستگي تاجر را از وظايف415ي با توجه به صدر ماده  قانون تجارت

ي بدايت مي و مادهمحكمه حكم416ي داند كه دادگاه را مكلّف كرده است در  قانون تجارت

و اگر در حك  تاريخ توقف،م معين نشده باشد تاريخ حكمخود تاريخ توقف تاجر را معين كند

ي،محسوب خواهد شد مي رسد كه در حقوق تجارت ايران، حكم ورشكستگي جنبه  به نظر

مي دارد؛ به بيان ، يعني ورشكستگي تاجر را كه قبالً حادث شده اعالم اعالني داشته باشد

. ورشكسته بوده استآن است كه تاجر از تاريخ توقف ديگر، حكم ورشكستگي كاشف از

در، از تاريخ توقف،در اين صورت، تمام معامالت تاجر به دليل لزوم عدم دخالت تاجر  بايد

اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبكاران، مشمول همان حكمي باشد كه نسبت به

تبه اعتقاد ما، معامال. معامالت تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي مي پذيريم

ي توقف، بايد با حكم معامالت ضرري اشخاص در حقوق ضرري تاجر ورشكسته در دوره

.مدني، يعني عدم نفوذ معامله سازگار شود

ي كه در دوران423اگر در توجيه بطالن معامالت مذكور در ماده  قانون تجارت گفته شود

كه مديون به قص و پيش از صدور حكم ورشكستگي، فرض بر اين است د اضرار توقف

و قصد فرار از دين در معامالت اين دوره جداگانه مي كند، نبايد عامل حيله طلبكاران اقدام

و در قانون نيز اين شرط نيامده است .ثابت شود
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ي به اجازه و نفوذ آنها كه اين گونه معامالت ضرري غير نافذ باشند بايد ملتزم شويم

ي به بيان. قانون تجارت قابل فسخ باشند422 طلبكاران منوط شود يا بر مبناي حكم ماده

ي ي) سابق(218ديگر، اگر مبناي ماده و ماده از423قانون مدني  قانون تجارت، قصد فرار

و قصد اضرار به طلبكارها باشد حكم در هر دو مورد بايد از نظر حقوق مدني غير دين

و چنانچه و دومي بطالن و نه اولي غير نافذ ي نافذ باشد  قانون تجارت قصد423 مبناي ماده

و بر اساس استنتاج و اضرار به طلبكارها باشد، بايد ضمانت اجراي آن عدم نفوذ فرار از دين

ي  . قانون تجارت قابل ابطال باشد نه بطالن322ما از ماده

ي به جز موارد احصاء شده در ماده كه  قانون تجارت، آيا423اين سؤال مطرح است

كه برابر آنها معامالت انجام شده بين تاريخ توق تامي توان موارد ديگري را در نظر گرفت ف

؟صدور حكم باطل شناخته شوند

ي بارهدر به ماده  قانون تجارت مشعر بر اينكه اگر در محكمه ثابت426 اين سؤال با توجه

به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله كه معامله  خود به خود باطلشود

و برابر با اين ماده مي توان گفت چنانچه معامله اي بعد از تاريخ توقف صورت گيرد مي باشد،

ي. باشد، آن معامله باطل خواهد بود كه ماده  در حكم ضمانت اجراي بطالن 426زيرا هر چند

ي كه در ماده مع، ذكر شده423معامالتي امالت قبل از تاريخمي باشد ولي از آنجا كه بطالن

 قانون426و424مواد( توقف بر اثر تباني يا صوري بودن آن معامالت پيش بيني شده است 

ي) تجارت كه بتوانند از مصاديق ماده 426به طريق اولي بطالن معامالت بعد از تاريخ توقف

. قانون تجارت واقع شوند نيز بال اشكال است

ع قانون” كه به او داده شده گذار در تمام موارد و اعتباري كه از حسن نيت ليه تاجري

و اين نيت خود را در  و مجازات او برآمده است، مي كند قيام كرده در صدد تنبيه سوء استفاده

ي ظهور رسانيده  به تقلّب به منصه و ورشكسته به اعمال ورشكسته به تقصير مواد جزايي ناظر

 وحدت رويه در خصوص بطالن عمليات دوران توقف اكنون رأي.)13-1376،15،تفرشي(است

ي و برداشت متفاوت از تفسير ماده  قانون تجارت را به منظور ارائه423و مسائل جانبي آن

مي نمائيم،تحليلي دقيق تر : تبيين

و بررسي يك راي  نقد
دا،ممكن است طلبكار بدون وثيقه دگاه در دوران توقف مديون از طريق اجراي احكام

را،و يا اجراي ثبت موفّق به وصول طلب خود گردد ي وصول طلب مي توان اين نحوه  آيا

ي و آن را باطل اعالم كرد؟ در اين زمينه423مشمول قسمت اخير ماده  قانون تجارت نمود
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و شعب ديوان عالي كشور وجود دارد يك نظر بر تفسير مضيق: دو نظر مغاير ميان دادگاه ها

مي باشد423ي ماده به امكان تفسير موسع اين متن قانوني قائل و نظرديگر . مبتني است

ي حقوقي به نحو مطلوب مالحظهدر استعالم زير از ادارهي مورد بحثدو عقيده

:مي شود

ي سوم دادگاه شهرستان گنبد رياست شعبه 27/2/1355 مورخ70ي استعالم شماره

:كاووس

مي دهد كه دعوي وي رد مي شود1343تاجري در سال در رسيدگي. عرض حال توقف

و ورشكسته اعالم مي شود كه البته اين رأي در سال   صادر 1353پژوهشي دعوي وي پذيرفته

 چند قطعه زمين از تاجر ورشكسته در ازاء طلب 1344و 1343در سال.و قطعي مي گردد

به طلبكار و طلبكاران وسيله اجراي ثبت پس از انجام تشريفات ان انتقال قطعي داده مي شود

مي دهند به موجب رأي قطعي سال. نيز به ديگران انتقال به اينكه  تاريخ توقف 1353با توجه

و به 1343سال كه آيا انتقال اسناد مزبور صحيح بوده يا خير؟  تعيين گرديده سؤال اين است

و زمين هاي اسناد انتق1343عبارت ديگر با قيد توقف تاجر در سال ال مزبور بايد باطل گردد

به عنوان اموال تاجر ورشكسته حق  ي طلبكاران قرار گيرد يا خير؟تماممزبور

به پرسش فوق بيان داشته است ي حقوقي در پاسخ : اداره

و عموم بند ي2اطالق كه به موجب آن بعد از توقف تاجر423 ماده  قانون تجارت

ا ي هر قرض اعم به عمل آمده باشد باطل استتأديه كه به هر وسيله و مؤجلي شامل.ز حال

ي اجراي مالي از تاجر به بستانكار منتقل شده باشد خواهد بود كه از طريق دايره . موردي هم

به طلبكاران كه پس از توقف دارايي متوقف متعلّق ي مزبور اين است زيرا منظور از وضع ماده

ي طلب بستانكاران شود است كه بايد از طريق مقرر  و تأديه  در قانون تجارت اقدام به فروش

ي اجرا به قائم و يا اداره و از اين جهت تفاوتي بين اينكه مشخّصاً بدهي خود را پرداخته

و عبارت  شامل اداي دين از طريق اجرا نيز»به هر وسيله«مقامي او اقدام كرده باشد نيست

.مي باشد

اينظر ي بارهين مخالف هم در كه ماده به اين شرح به423 وجود دارد  قانون تجارت

به دو شرط مقيد كرده است اول  آنكه بعد از توقف انجام شده،صراحت معامالت باطل را

 اگر از طرف مراجع قانوني با رعايت،بنابراين. دوم آنكه معامالت را تاجر كرده باشد.باشد

د و ايصال طلب به وصول .اين قبل از صدور حكم ورشكستگي شده باشدتشريفات اقدام

و قسمت اخير و معتبر است  چون عمليات مراجع قانوني اقدام تاجر محسوب نيست نافذ

ي بر419ماده به بعد از صدور حكم ورشكستگي مي باشد كه خود دالّ  قانون تجارت ناظر
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مي ي( نمودآن است كه اگر مقنّن به معامالت قبل از صدور حكم بوده تصريح ي شماره نظريه

.)13/5/1355 به تاريخ 2081

ي اجمالي موضوع راي ي رديف اكنون به مطالعه  هيأت عمومي69/52 وحدت رويه

:مي پردازيم

ي«: هيأت عمومي ديوان عالي كشوريرأي وحدت رويه حكم، قانون تجارت417ماده

 قانون423ي ماده3و بند2ر بندد.به ورشكستگي تاجر را موقّتاً قابل اجرا شناخته است

كه تأديه ي هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا مؤجل به هر تجارت هم تصريح شده

و غير منقول تاجر را مقيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول وسيله كه به عمل آمده باشد

به ضرر طلبكاران تمام شود و و بي اثر است،نمايد . باطل

كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيماً،بنابراين  در مورد بدهي او به بعضي در هر مورد

و اجراء شود وتمامبستانكاران وي صادر و نقل كه متضمني عمليات اجرايي انتقاالت مربوط

ي  مي باشد مشمول ماده و باطل423ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته  قانون تجارت بوده

بي اعتبار است با18و17آراي صادره از شعب لذا.و و منطبق  ديوان عالي كشور صحيح

ي(»موازين قانوني است .)28/3/1370 مورخ 561رأي شماره

و تهافت بين شعب ديوان عالي كشور شامل هر دو مورد اجراي احكام گرچه اختالف

و اجراي ثبت بوده است اجرايي مع ذلك در اين رأي وحدت رويه فقط از عمليات،دادگاه ها

و عمليات ثبتي از قلم افتاده است  به ميان آمده است در ابتدا الزم است منطق. دادگاه صحبت

:حاكم بر اين رأي را مورد توجه قرار دهيم

و يا با قدرت-1 ها( با تصور اينكه بستانكاران زيرك  يعني،در دوران توقف) نظير بانك

ي مطلق دي كه مديون نمي تواند از عهده به طلب هاي زماني ون خود بر آيد، به طوركامل

و چيزي براي تقسيم غرمايي ميان ضعفا باقي نماند ماحصل گزارش تقديمي(خود دست يابند

؛)به رياست ديوانعالي كشور

كه از تاريخ شروع توقف، شخص متوقف در حكم محجور است-2 لذا. پذيرش اين امر

ونه خود مي تواند به پرداخت ديون مبادرت ورزد به طرفيت او نه اينكه بستانكاران مجازند و

به مطالباتشان برسند ي عمليات اجرايي ي(در نتيجه  دادگاه2استنباط خالف از حكم شعبه

ي ي شعبه .) ديوان عالي كشور13شهرستان گنبد موضوع دادنامه

م-3 له ي صدور اجراييه به تمليك اموال محكوم كه در نتيجه و عملياتي نتهي اقدامات

ي حاكم به عنوان  كه از ناحيه مي شود در حقيقت مانند عمل شخص محكوم عليه است

و بين دخالت شخص  مي گردد، و اعمال به واليت در او اجراء و اجراي مقررات قانوني
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و قائم مقام قانوني او در معنا اختالفي نيست ي(محكوم عليه  ديوان عالي كشور3نظر شعبه

ي رأي اصراري مورد بحث، پرون1352در سال .)ده
به توالي فاسد در اعمال اين نظر :انديشيده شود با وجود مالحظات اخير، شايسته است

و اشخاص-1 ي رسمي قانوناً نسبت به تاجر  حكم ورشكستگي پس از اعالن در روزنامه

م و و مات رسمي اعتبارقاثالث به آن پذيرفته نيستاز داشته در.كسي ادعاي جهل نسبت

كه همگان از آن اطّالع دارند لذا، واقع ي قانوني بر اين است ي رسمي، اماره آگهي روزنامه

ي  و 419طبق ماده ي عمليات اجرايي بايد به طرفيت قائم مقام تمام قانون تجارت، هر دعوي

رس قانوني ورشكسته جريان يابد؛ نه تنها اشخاص عادي بلكه مقامات كه مي نيز بديهي است

مي باشند به وجود حالت توقف نزد مديون به غير از جواز اعمال. جاهل بدين ترتيب عالجي

يدر(و اجراي اصل صحت در روابط حقوقي قبل از اعالن حكم توقف نخواهد بود  ماده

سه مورد ابطال به صورت استثناء خود حاكي از وجود اصل 423  قانون تجارت، خروج

).صحت است

ت-2 ي شخص بر طرف معامله آشكار هميشه  اجر بودن در گذشته، حال يا آينده

ت. سيستم حاكم بر تجارت ايران، موضوعي است. نمي باشد جارتي انجام دهد هر كس عمل

ي ي مورد بحث. تلقّي مي گرددتاجر قانون تجارتيكبرابر ماده اما از رأي وحدت رويه

م علوم شود شخص مديون، كاسب متوقف از پرداخت چنين استنباط مي شود كه اگر بعداً

به حق خود رسيده است  كه از طريق مراجع رسمي ديون بوده است، تاوان آن را طلبكاري

در. خواهد پرداخت و اطمينان ي عدم اعتماد مي تواند موجب اشاعه بديهي است كه اين امر

؛  روابط معامالتي گردد

ها-3 ي معامله از طريق شركت در مزايده ي رسمي قاعدتاً بايد مولّد باالترين درجه

و خريدار باشد و اطمينان در نزد هر شركت كننده به. اعتماد اگر مشاراليه مال غير منقولي را

كه فروشنده  طور رسمي از شخصي ابتياع نمايد همواره اين احتمال ضعيف وجود دارد

به فروش مال غير با ارا) نا آشنا براي خريدار( و جعل امضاي صاحب مال اقدام ي شناسنامه ئه

مي رسد،اما. نموده باشد به نظر ي رسمي مطلقاً منتفي . اين فرض نادر هم در يك مزايده

علي هذا اگر برنده يعني منتقل اليه پس از مدتي با اين بهانه كه صاحب مال تاجر متوقف بوده

ر ي و با حكم ابطال معامله سمي روبرو شود ديگر نبايد انتظار داشت كه جز بستانكار است

 پرونده داوطلب ديگري جهت شركت در مزايده هاي رسمي پيدا شود؛

و نظريات علمي حصول حجر،قانون سابقدر-4 ي قضايي كامل براي ورشكسته رويه

به غير از اختيار دخالت. مردود شناخته شده است پس از صدورحكم توقف شخص متوقف
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در امور شخصي خود مي تواند از طريق انعقاد قرارداد ارفاقي تجارت قبلي خويش را دنبال

مي باشد ي بارز عدم حجر كامل او كه اين خود نشانه .كند

ي ي 24/8/1326 مورخ1394طبق حكم شماره حكم( ديوان عالي كشور6 شعبه و

ي تا 2003شماره ي 29/12/1326خيربه و)4 شعبه رشكستگي متوقف به استناد پس از حكم

مي تواند در دادگاه از حقوق خود در مقابل اداره يا مدير464و420مواد   قانون تجارت

و بستانكاران دفاع نمايد .تصفيه

بر همين. بدين ترتيب تصور حجر كامل تاجر پس از صدور حكم توقف منتفي است

  debiteur dessaisi)(داخله در اموال اساس متوقف را پس از حكم، واجد اهليت ولي ممنوع الم

در. ناميده اند و پس پيش از صدور حكم توقف نمي توان نامبرده را محجور قلمداد كرد

.دكراهليت وي ترديد 

ي)299, 1376,صفايي(اساتيد حقوق مدني و عمده مي باشند براي ورشكسته قائل به حجر

ي،در اموالدليل ايشان ممنوع المداخله بودن ورشكسته  و تصفيه  قائم مقامي مدير تصفيه

و استصحاب اهليت اساتيد حقوق. جمعي ديون است به اصل اساسي اهليت اما با توجه

و قانون مدني مفَلّس. تجارت هيچ گاه ايشان را محجور قلمداد نمي كنند تاجر (= اما در فقه

.است محجور تلقّي مي شود ولي حجر او از نوع حجر خاص) ورشكسته

به اهليت براي تاجر ورشكسته قائل مي باشد رأي(ديوان عالي كشور نيز در رأي صادره

ي  و24/8/1326-1394شماره ي ششم ديوان عالي كشور به نقل از دمرچيلي .) 1381,757, ... شعبه

و آنكه وي فاقد اهليت اين رأي نيز خود مؤيد معناي حجر خاص براي ورشكسته است

ه ي ابعاد خود نيستاستيفاء در در،مه  بلكه صرفاً براي حفظ حقوق ديان ممنوع المداخله

.امور مالي خود است

به نحو مطلق-5 ي تساوي ميان بستانكاران شخص مديون متوقف كه قاعده  بايد دانست

به اجرا در و عرفاً  كافي است به اولويت پرداخت مطالبات در طبقات.آيدنمي قانوناً

ي پنجگ ي ماده ي امور ورشكستگي توجه شود58انه در. قانون تصفيه عمل قائم هم چنين

به دنبال برگشت مبالغ مربوط به تأديه ي كامل مطالبات به صورت نقدي مقام قانوني ورشكسته

به ابطال نقل وانتقال پالك هاي ثبتي و عمدتاً و بر خالف تساوي در دوران توقف نمي باشد

مي اند  يشد؛به متوقف

ي-6 يعني( قانون تجارت خواسته است دوران توقف خيلي كوتاه413 مقنّن در ماده

به داليلي عرفاً فاصله،اما. باشد) حتّي االمكان سه روز ي ميان شروع همگان مي دانند كه

كه. ده سال است توقف تا صدورحكم توقف گاه متجاوز از كدام مصلحت ايجاب مي كند

وعمليات اجرايي عليه  و تمام نقل انتقاالتي تاجر در طول اين مدت طوالني زير سؤال برود
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؟ وقتي محاكم خود كه احياناً بدون علم اشخاص به توقف صورت پذيرفته باطل قلمداد گردد

و به عدم به منظور متوقف شناختن تاجر هستند به دنبال حصول كسر دارايي بر بدهي

كه شروع دعوي جمعي پرداخت دين در سر وعده اكتفاء نمي كنن و از صدور حكم د

مي نمايند مي باشد اجتناب به طور بستانكاران به طرفيت قائم مقام قانوني متوقف در واقع

طي  كه تعقيب شخصي بستانكاران عليه بدهكار روال عادي خود را ضمني تجويز مي نمايند

به نتيجه برسند پس چگ و الجرم از طريق عمليات اجرايي نيز به ابطال كرده ونه مي توان حكم

 همان عمليات را قابل توجيه دانست؟

مي توان ابالغ-7  پيش از آنكه حكم توقف صادر شود فقط هر ابالغ به شخص تاجر را

و ي(محسوب داشت معتبر قانوني تلقّي كرد به4مستفاد از رأي شعبه  ديوان عالي كشور

ي صد):23/8/1318به تاريخ 2038شماره و با وجود تعيين شدن با وجود ور حكم افالس

به شخص مفلس را نمي توان ابالغ قانوني دانست و ديگران،(مدير تصفيه مع هذا ابالغ دمرچيلي

1381 ،359(.

ي ي شماره و تكذيب رأي وحدت رويه ي مالحظات مختلف در تأييد 561از مقايسه

مت1370سال به دو ضرورت : فاوت اذعان داشت كه در فوق مالحظه گرديد مي توان

و اتمام آن قبل از اعالن ـ ضرورت اعتبار عمليات اجرايي در مراحل شروع جريان الف

؛ و تأمين اعتماد عامه ي رسمي  حكم توقف در روزنامه

ـ ضرورت عودت مال خارج شده از ملكيت متوقف در دوران توقف در جهت رعايت ب

.حال بستانكاران غرمايي

 غير مالي اهليت در حقوق-ج
ي حجر ورشكسته و اصوالً بايد،بنابر پذيرش نظريه  حجر وي از نوع حجر سوءظنّي بوده

و حقوق مالي او باشد به امور مالي .محدود

ي كه در ماده 418پس بايد مفاد ماده ي ديون  قانون تجارت با توجه به قيد مؤثّر در تأديه

، لذا كه“ي قبل آمده است تحديد شود ي دين نباشند از شمول ماده آن دعاوي  مؤثّر بر تأديه

آن418ي .كه اين دعاوي داراي جنبه هاي مالي نيز بوده باشند خارج خواهند بود ولو

در امور مالي-د  عدم اهليت تصرف
ي در36وفق ماده و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از تمام قانون اعسار ي اختيارات

د ي حق،يون باشد، طلبكارانآن مؤثّر در تأديه و مي باشند  قائم مقام قانوني مدعي اعسار
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و حقوق مزبور استفاده كنند ي. دارند به جاي او از اختيارات اين ماده مشابهت زيادي با ماده

. قانون تجارت دارد418

علي اي حال با صدور حكم افالس، مفلس فاقد اهليت تصرف در امور مالي خود خواهد

و ورشك ي دين باشد برخوردار شد سته نيز از اهليت تصرف به شرط آنكه مؤثّر در تأديه

كه اعسار اين گونه  و متعاقب آن دعاوي فردي نيز به حالت تعليق در مي آيند؛ در حالي نيست

.)1378،60،اسكيني(نمي باشد

حكم”برخي از اساتيد حقوق تجارت معتقدند و يا پس از صدور  اگر تاجر چك را قبل

ورشكستگي صادر كرده باشد با صدور حكم ورشكستگي دارنده حق وصول آن را از دست

و بايد در صف غرماء قرار گيرد ص 1378،اسكيني(“مي دهد در توجيه اين مطلب آمده.)59،

آن”: است علّت وضع اين قاعده اين است كه در حقوق ما با صدور يا ظهرنويسي چك محلّ

ش شد،بنابراين.ودبه دارنده منتقل نمي ي چك مانند ديگر طلبكاران رفتار خواهد “ با دارنده

.)1378،59،اسكيني(

حكم دردوران ورشكستگي، تهاتر حتّي از نوع قهري، صورت نمي پذيرد، چون تهاتردر

.)1379،450،كاتوزيان(پرداخت است

شكستگي است؛ اين قاعده به طور مسلّم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ور

و  چون اين مقررات به منظور برقراري وضعيت مساوي ميان طلبكاران تاجر وضع شده است

و بنابراين بايد مردود اعالم  قبول تهاتر در چنين حالتي به ضرر طلبكاران ديگر است

.)1378،59،اسكيني(شود

حكبارهدرقوه قضائيهي حقوقي اداره م صدور چك بالمحلّ چه قبل از صدور

ي به تعريف مقرر در ماده و تاريخ توقف با توجه و چه بعد از صدور حكم 2ورشكستگي

از... قانون صدور چك آن را جرم دانسته است و بعد به تاريخ قبل ولي در مورد صدور چك

و زيان مدعي خصوصي است ضمناً اگر،صدور حكم آنچه تفاوت مي كند  پرداخت ضرر

و و به علّت صدور حكم ورشكستگي بانك ممنوع چك قبالً صادر شده باشد  بال محلّ نباشد

ي مشورتي نظريه( از پرداخت وجه چك شده باشد مورد شمول قانون صدور چك نخواهد بود

ي از 21/1/1372 به تاريخ363/7شماره و: به نقل .) 352- 351, ...شهري

ي ديگري بتمامدر نظريه :اطل اعالم شده استي معامالت ورشكسته پس از صدور حكم

و ي اعتبار معامالتي از بازار داد و قبل از اعاده اگر تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي

و و سفته و چك و از اين بابت داراي بدهي يا طلب شود؛ ... ستد بكند صادر يا مبادله كند

 تكليف اين اعمال چيست؟ 
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ل خود حتّي آنچه كه ممكن پس از صدور حكم تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموا

 هرگونه معامله اي كه تاجر،بنابراين. است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است

ي... ورشكسته پس از صدور حكم بنمايد باطل است  قانون423وقتي معامالت موضوع ماده

به طريق مي باشد كه راجع به زمان قبل از صدور حكم ورشكستگي است، باطل اولي تجارت

مي باشد ي مشورتي به تاريخ(معامالت بعد از صدور حكم باطل از،16/10/1352نظريه  نامههفتهبه نقل

ي .)12–11، 126دادگستري، شماره

ي اشخاص محجور الزاماً بطالن عمل در حقوق ايران ضمانت اجراي حقوقي مداخله

ي  كه در ماده م1207حقوقي نيست تا جايي اشخاص ذيل”: قرر شده است قانون مدني

و از تص و حقوق مالي خود ممنوع هستندرف محجور در“ ...در اموال ، منع مداخله از تصرف

ي و حقوق مالي بر خالف اطالق ماده  قانون مدني به معناي بطالن نيست چرا كه 212اموال

ي ي3 قانون مدني كه ناظر به بند1214وفق ماده و همان قانون1207 ماده  است، معامالت

و از جمع احكام مواد  212،1212،1213تصرفات غير رشيد در اموال خود غيرنافذ است

مي گردد كه و عدم نفوذ معامالت محجورين است مشخّص به بطالن كه ناظر قانون مدني

مي توان نتيجه گرفت منع  به اقتضاي هر مورد است لذا و عدم نفوذ مقصود مقنّن بطالن

ي تاجر418يي مورد نظر در مادهمداخله   قانون تجارت صرفاً ناظر به بطالن معامله

.ورشكسته نيست

كه حجر او از نوع سوءظنّي و غير،اگر تاجر ورشكسته را محجور دانسته از آنجا  عارضي

و حقوق مالي و تصرف هاي او در اموال دراذاتي است ضمانت اجراي حقوقي دخل ش

ي اين حجر تأمين حقوق راستاي كالن علّت جع و از آن جايي كه هدف عمده ل حجر است

ي  قانون تجارت به عدم نفوذ حمل شود مغايرتي با حجر 418ديان است چنانچه ماده

.سوءظنّي نخواهد داشت

ي و عدم انطباق حكم بطالن 423با عنايت به اشكاالت وارده برحكم ماده  قانون تجارت

م ي معامالت ضرري مندرج در آن 424اده با حكم قابل فسخ بودن معامالت مندرج در ماده

و حكم عدم نفوذ در مواد  قانون مدني از سوي سابق218و65قانون تجارت از يك سو

م،ديگر مي كند حكم ي زبو منطق حقوقي ايجاب  قانون تجارت را يك استثناء423ر در ماده

و تسري آن به و از تفسير موسع  معامالت تاجر ورشكسته پس از صدورو خالف قاعده تلقّي

.حكم ورشكستگي اجتناب شود

و موزون مواد مختلف قانوني  لزوم تفسير مضيق از موارد استثناء،ضرورت تفسير هماهنگ

به مقدار قدر متيقّن،و ضرورت حاكميت اصل صحت  اقتضاء دارد موارد بطالن معامالت

چه قانون تجارت مقتبس از قواني به عنوان،ن كشورهاي اروپايي استمحدود شود اگر  ليكن
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و بايد تالش مي شود كه آن را با روح حاكم بر مواد كردبخشي از حقوق داخلي تلقّي

كه مستخرج از آراي مشهور فقهاي اماميه است متوازن ساخت ي قانون مدني . موضوعه

در،در اين راستا يبه نظر مي رسد حكم مندرج ت423ماده به اثر قانون جارت راجع

و قبل از صدور حكم ورشكستگي ،حكم ورشكستگي نسبت به معامالت بعد از تاريخ توقف

و مباني حقوق مدني مبني بر بطالن معامالت ضرري تاجر ورشكسته در دوران توقف با اصول

ي طلبكاران  به اجازه كه براساس آن مي توان معامالت ذاتاً ضرري را كه نفوذ آنها منوط

و، غيرنافذ دانست هماهنگي ندارد،است مباني حقوق ضروري است حكم اين ماده با اصول

.مدني هماهنگ شود

 اقارير ورشكسته-بند دو
به نص صريح قانون ممكن است مفلس يا ورشكسته اقدام به اقاريري نمايد، با عنايت

ب 1264در ماده مدني  و ورشكسته نسبت به اموال خود  نافذ،ه ضرر ديانكه اقرار مفَلّس

و نهايتاً باعث اضرار به حقوق مالي غريم بوده و نسبت ي مالي كه جنبه نيست، اقارير ايشان

ي اگر چه دربه ديان است، نافذ نمي باشد، اين عدم نفوذ  سير قانون مدني1265ماده

و ورشكستگي را هم شامل شده است ولي النهايه  و حتّي مدعي افالس مي يابد با قهقرائي

و  ي قبل قطعاً منشأ اثر نخواهد بود و ورشكستگي، با عنايت به مفاد ماده صدورحكم افالس

ي،به فرض عدم صدور حكم . قانون مدني قرار خواهد گرفت1259 تحت شمول مفاد ماده

و يا تقسيم اموال ورشكسته، ديگر دليلي براي عدم پذيرش پس از صدور حكم حجر

و مطا كه مطابق با نص صريح،بق با اصلاقارير ايشان نيست  اقارير آنها نافذ خواهد بود، چرا

و ورشكستگي 1265و 1264مواد ي عدم پذيرش اقرار مدعي افالس  قانون مدني علّت عمده

و ضرري بودن اقرار ايشان براي ديان است و ورشكسته، حفظ حقوق ديگران از.و يا مفَلّس

ب كه اصل بر نفوذ اقرار شخص و مختار است، استثناي مندرج در مواد آنجا الغ، عاقل، قاصد

مي شود قانون مدني صرفاً به همان قدر 1265و 1264 .متيقّن تسري داده

و ورشكسته ايجاد و ورشكستگي براي معسر  ديوني كه پس از صدور حكم اعسار

:مي شوند، در انواع ذيل است

و اطّالع طرف-1 به علم  عقد ايجاد مي شود، پس از رفع حكم ممنوعيت ديوني كه

كه از مستثنيات دين نباشد، طلب خود ي مديون مي تواند از دارايي هاي مكتسبه از تصرف،

 را استيفاء كند؛
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و خسارت،-2 و اختيار مديون ايجاد شده است، مثل ارش جنايت  ديوني كه بدون اراده

كه اموال فعلي مديون ورشكسته مت و حق ايشان بر اين اموال از آنجا علّق حق ديان است

و دليلي براي كسر حقوق ايشان نيست ؛مستقر شده است

و-3 به سبب هزينه هايي از قبيل نگهداري، انبار، توزين به مناسب حفظ... ديوني كه

و امور، طبق قانون،به منظور ايصال حق طلبكاران استو مصالح غرماء ي تصفيه  اداره

ي امور ورشكستگي ورشكستگي،  وجوهي را از محلّ فروش اموال مديون، به عنوان هزينه

ي( دارددريافت مي از)3/4/1309 قانون تسريع محاكمات مصوب62ماده  اين قبيل بدهي ها

ي(اين طريق تأديه خواهند شد و اصالح قانون تسريع18ماده و افالس  قانون اعسار

.)20/9/1313 قانون اعسار مصوب19ي؛ ماده25/8/1310محاكمات مصوب

و رفع حجر- مبحث دوم ي عمليات  خاتمه
 مفلس آيا با انتفاي موضوعرحجيه بنابر نظر،همان گونه كه در ابتداي مباحث آمده است

ي عمليات تقسيم و خاتمه از،حجر  رفع حجر نمود يا خير؟مفلس مي توان

ي انعقاد قرارداد ارفاقي به وسيله و ورشكسته بدان عمل كندو،اگر ،رشكستگي خاتمه يابد

ي مطالبات خود متعرض او شود،چنانچه وي مليء شود  اما، هيچ كس نمي تواند براي بقيه

ي به ماده و، قانون تجارت561با توجه ي ديون خود را با متفرعات  اگرتاجر ورشكسته كليه

مي شود،مخارجي كه به آن تعلّق گرفته است كامالً بپردازد ي اعتبار . حقاً اعاده

به ذكر است ي،الزم به قيد تاجر ورشكسته درماده و اطالق 561 با عنايت  قانون تجارت

از،آن ي اعتبار نمايد تاجر اعم مي تواند درخواست اعاده و حقوقي .شخص حقيقي

ي اعتبار-بند اول  انواع اعاده
ا ي كهكرعتبار دو نوع سيستم را معرفي برخي اساتيد حقوق تجارت براي اعاده ده اند

و، گروهي معتقدند:نظر است در اين خصوص اختالف ي اعتبار بر دو نوع اجباري  اعاده

و قانوني است ي اعتبار بر دو نوع حقي . اختياري است ولي گروه ديگري معتقدند اعاده

قابرخي و به حقي ي اعتبار مورد انتقاد قرار را نوني از اساتيد حقوق تجارت تفكيك اعاده

و بيان داشته است ي: داده چه در مورد ماده بي مورد است؛ زيرا چه561اين تفكيك كامالً و

ي دو565در مورد ماده ي اعتبار در هر به عبارتي اعاده و ي اعتبار منشأ قانوني دارد  اعاده

عب333- 1379,332،؛ كاتبي1378,204اسكيني(مورد قانوني است .)350- 349, 1372, ادي؛
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كه ديون خود را كامالً نمي پردازد ي محروميت ابدي تاجر ورشكسته اي  در مورد،قاعده

و نيز تاجري كه طلبكاران او را بريء الذمه كرده يا كه قرارداد ارفاقي منعقد كرده است تاجري

ي اعتبار او رضايت داده اند .)1378,205،اسكيني( استثناء شده است،به اعاده

ي(گذار ما مالك اقامه دعوي عليه تاجر را مالئت او قرار داده است قانون 47ماده

به رد دعواي خواهان خواهد، بدين ترتيب نتواند مالئت او را ثابت كند..)ت.ا.ق  دادگاه حكم

ي امر مختوم نخواهد داشت،داد .)201, 1378,اسكيني( ولي اين حكم جنبه

اع-بند دوم ي و حقوقياعاده  تبار اشخاص حقيقي
ي اشخاص حقيقي است يا آنكه براي اشخاص حقوقي آنكه آيا اعادهبارهدر ي اعتبار ويژه

:نيز ممكن است دو نظريه وجود دارد

ي اعتبار براي شركت هاي-1  برخي از نويسندگان حقوق تجارت معتقدند امكان اعاده

يكي از اساتيد حقوق تجارت معتقد.)255, 1322،وثوق آشتياني( تجاري وجود دارد در همين راستا

:است

ـ نه به علّت فقدان نص ـ مي رسد كه در حال حاضر به نظر ي كاستي ها به همه با توجه

ي اعتبار  به امكان اعاده مي توان و نه اينكه تمامبه طور مطلق  شركت هاي تجارتي نظر داد

به طور كلّي ي اعتبار شركت ها را ي. نفي كرداعاده زيرا حداقل قضيه اين است كه در ماده

به امكان انعقا506 ق قانون تجارت و نسبي،رارداد ارفاقي با شركت هاي تضامنيد  مختلط

ي اعتبار شركت هاي پس از ورشكستگي نيز اشاره كه اين امر در عين حالي كه راه اعاده شده

امذكور در فوق را هموار ساخته است مي به  سايري اعتبارمكان كسب اعادهتواند

ي به بعضي از مواد قانوني مانند ماده 208شركت هاي تجارتي نيز كمك كند؛ هم چنين توسل

ي امر تصفيه47اصالحي.ل كه مطابق آن بقاي شخصيت حقوقي شركت سهامي تا خاتمه ـ

ا و مثبت در ي مطلوب ـ در مورد رسيدن به نتيجه  ين زمينه نيز راهگشامفروض است

.)132, 1380,قائم مقام فراهاني(مي باشد

ي اشخاص حقيقي است-2 ي اعتبار ويژه  برخي ديگر از نويسندگان معتقدند امكان اعاده

ي به نص صريح ماده ي قضائي براي اشخاص561و در اين راستا و رويه  قانون تجارت

.)384- 385, 1322, خواجوي( اندحقيقي حتّي پس از فوت اشاره كرده

ي اعتبار اشخاص حقيقي غيرقابل به نظر مي رسد بنابر نص صريح قانون تجارت اعاده

ي قضائي نيز بر آن  و رويه ي اعتبار ايشان پس از فوت قانوناً منع نشده و اعاده تشكيك است

و شركت هاي تجاري گرچه ماده   قانون506ي استوار است ولي در مورد اشخاص حقوقي

 مختلط،تجارت به امكان عقد قرارداد ارفاقي با برخي شركت هاي ورشكسته از قبيل تضامني
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ي و از سوي ديگر در ماده ي اصالحي قانون تجارت208و نسبي پرداخته است  اليحه

ي آن حكم داده)1347مصوب سال( و خاتمه لذا, استبه بقاي شخصيت حقوقي تا اتمام تصفيه

ي  به عموم لفظ تاجر ورشكسته در ماده هر” اين قانون با تمسك به عموم لفظ1با توجه

ي اعتبار شركت هاي تجاري داد“ تاجر ورشكسته به اعاده .بتوان حكم

 نتيحه مباحث
از.ت.ق423حكم مندرج در ماده-1 در خصوص بطالن معامالت تاجر بعد

و مباني حقوق مد كه بر اساس آنها توقف با اصول و غيره ني از جمله قاعده تسليط

كه منوط به اجازه طلبكاران است را غيرنافذ دانستمي توان معامالت ذاتاً  ضرري را

و شايسته است كه اصالح گردد  از سوي ديگر با توجه به خالف،هماهنگي نداشته

گر از جمله قاعده بودن حكم مندرج در اين ماده بايد از تسري آن به معامالت دي

.معامالت پس از صدور حكم ورشكستگي خودداري كرد

ي-2 تا561راي وحدت رويه شماره كه بعدرا احكامي 28/3/1370خيربه

مي شود و اجرا به بعضي از بستانكاران صادر از تاريخ توقف در مورد بدهي متوقف

ا. قرار داده است.ت.ق423را مشمول ماده  ز سوء اين راي به منظور جلوگيري

استفاده بستانكاران با نفوذ در دريافت طلبشان در اين دوره صادر شده است ليكن

حكم،بايد توجه داشت اين راي بر خالف اصول حقوقي مي باشد  از جمله اين كه؛

و از كسي ادعاي جهل ورشكستگي پس از اعالن در روزنامه رسمي اعتبار داشته

به اصل صحت بايد حكم به جواز در روابط لذا با توجه،نسبت به آن پذيرفته نيست

به.كردحقوقي قبل از اعالن حكم توقف ي از سوي ديگر با توجه  قانون 413 ماده

كه مقنن خواسته استميتجارت  دوران توقف خيلي كوتاهتوان گفت

سه روز( و باشد) حتّي االمكان سا ولي اين مدت بسيار طوالني ل گاه متجاوز ازده

كه لذا, است  تاجر در طول اين مدت روابط حقوقيكدام مصلحت ايجاب مي كند

.طوالني زير سؤال برود

ي اعتبار اشخاص حقيقي غير قابل تشكيك است-3  ولي در خصوص اعاده

 با توجه به بقاي شخصيت حقوقي،اعاده اعتبار اشخاص حقوقي تشكيك شده است

ل و نيز با توجه به عموم به اعاده» هر تاجر ورشكسته«فظ تا اتمام تصفيه مي توان

.اعتبار اشخاص حقوقي نيز حكم داد
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و مĤخذمنابع
و تصفيه امور ورشكسته،حقوق تجارت؛)1378(؛ ربيعا، اسكيني.1 سو: هرانت( ورشكستگي ، چاپ ).مانتشارات سمت

جا(, حقوق بازرگاني؛)1353(؛ عبدالحميد, اعظمي زنگنه.2 چ: بي ، ).اپ چهارمبي نا

ي دكتري، دانش(, ورشكستگي در حقوق ايران؛)1345(؛ محسن, انوري پور.3 و علوم سياسي دانشگارساله ي حقوق هكده

).تهران

و مباني قانون,)1376(؛ محمد عيسي, تفرشي.4  اثر حكم ورشكستگي نسبت به معامالت تاجر ورشكسته با توجه به اصول
ي مدرسفصلنا, مدني يش, مه .5ماره

ي اعتبار شركت هاي تجارتي,1322؛ محمد, خواجوي.5 ي مجموعه حقوقيم, اعاده ي, جلّه .9شماره

و.6 .انتشارات خليج فارس: هرانت(, قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني؛)1381(همكاران؛ دمرچيلي، محمد (

آ: تهران(, حقوق تجارت؛)1380(، ناصر, رسائي نيا.7 .واي نور، چاپ اولانتشارات (

.نشر دادگستر، چاپ دوم: تهران(، حقوق تجارت؛)1376(؛حسن, ستوده تهراني.8 (

تاعبدالرزاق احمد, السنهوري.9  انتـشارات: لبنـان(, مصادر االلتزام, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد؛؛ بي
).داراالحيا التراث العربي

و.10 ي حقوقي قوه قضائيه در مسائل كيفري ديگران شهري، غالمرضا ي؛ نظريات اداره ي مشورتي شماره ، نظريه

.21/1/1372 به تاريخ363/7

). چاپ اول،انتشارات نشرداد:انتهر(,؛ حقوق جزاي عمومي)1374(؛ محمد, صالح وليدي.11

قو؛)1382(؛ سيد حسين, صفائي.12 .انتشارات ميزان: تهران(,اعد عمومي قراردادهادوره مقدماتي حقوق مدني (

و سيد مرتضي قاسم زاده.13 و محجورين؛)1376(؛ صفائي، سيد حسين ،انتشارات سمت: تهران(, حقوق مدني اشخاص

.)چاپ دوم

و؛)1376(؛محمد, صقري.14 چ: تهران(، عملي حقوق بازرگاني، ورشكستگي نظري .)اپ اولشركت سهامي انتشار،

و يا ادارات ثبت؛)1375(؛ صقري، محمد.15 و سرنوشت وصول طلب از طريق محاكم -بطالن عمليات دوران توقف

يكفصلنا ي . مه ديدگاه هاي حقوقي شماره

و تصفيه؛)1380(؛ محمد حسين, قائم مقام فراهاني.16 او: تهران(, ورشكستگي ).لنشر ميزان، چاپ

).ي گنج دانش، چاپ نهم كتابخانهانتشارات: تهران(, حقوق تجارت؛)1372(؛حمد عليم, عبادي.17

ك: تهران(, حقوق تجارت؛)1379(؛ حسينقلي, كاتبي.18 ).مي گنج دانش، چاپ هشتتابخانهانتشارات

.نشر دادگستر، چاپ اول: تهران(،؛ نظريه عمومي تعهدات)1379(؛ ناصر, كاتوزيان.19 (

ي كانو, چاپ اول, زمينه حقوق جزاي عمومي؛)1369(؛ رضا, نوربها.20 .ن وكالي دادگستري مركزمجلّه

و شركتاعاده؛)1322(؛محمد علي, وثوق آشتياني.21 ,ي مجموعه حقوقيمجلّه, هاي تجارتيي اعتبار بازرگانان

.6ي شماره


